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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

أنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه األرض مذهب وهايب ، يف مذهب شيعي ما ينكره  ... :الشيخ 

قول لك أنا ملحد وال الشيعي ، يف مذهب إباضي ما ينكره اإلباضي ، زيدي ما ينكره الزيدية ، يف مالحدة ي

أخشى اهللا ؛ ألنه هو منكر وجود اهللا من أصله ؛ فال يوجد اليوم ناس يقولوا حنن وهابية ، يوجد ناس ال يزالون 

  . ؟ أكله السوس .يعيشون يف املنطق السخيف الذي إيش 

  . جدي يا اهللا ننام : طفل 

ء اهللا ، هكذا وعدنا اجلماعة ؛ معذرة يا إخواننا راح نصلي العشاء ومنشي إن شا, أهال وسهال بدنا نام  :الشيخ 

   ...راح نصلي ؛ أذن 



  . أقم الصالة  :الشيخ 

اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح  :السائل 

  .ال اهللا اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إ, قد قامت الصالة قد قامت الصالة , 

تقدم إىل األمام يا شيخ ؛ اهللا . استووا وتراصوا ، سووا صفوفكم فإن تسوية الصوف من متام الصالة  :الشيخ 

اهدنا * إياك نعبد وإياك نستعين * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الحمد هللا رب العالمين (( أكرب ، 

  .  ))غضوب عليهم وال الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير الم* الصراط المستقيم 

  .آمني  :السائل 

وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع (( , آمني  :الشيخ 

وإن اآلخرة هي دار القرار من عمل سيئة فال يجزى إال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 

   ...اهللا أكرب , اهللا أكرب  ؛ مسع اهللا ملن محده  ))ة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجن

اهدنا الصراط * إياك نعبد وإياك نستعين * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الحمد هللا رب العالمين (( 

  .  ))صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين * المستقيم 

  . آمني :السائل 

ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ألكفر باهللا وأشرك به ما (( , آمني  :الشيخ 

ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ال جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وال في 

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اهللا اآلخرة وأن مردنا إلى اهللا وأن المسرفين هم أصحاب النار 

  ...مسع اهللا ملن محده . اهللا أكرب  ))إن اهللا بصير بالعباد 

  . ...اللهم أنت السالم  ...أستغفر اهللا . السالم عليكم ورمحة اهللا , السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

وهو مسابقة اإلمام , خبطأ يقع فيه مجاهريهم قبل أن أنصرف أرى من واجيب أن أذكر إخواننا املصلني  :الشيخ 

إذا أمن ( : بآمني ، مسابقة اإلمام بآمني ؛ لعلكم تعلمون مجيعا أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقول 

وهذا احلديث وأنتم واحلمد هللا  )فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه , اإلمام فأمنوا 

لكن ال يزال هناك , ولو أنه اللغة العربية الفصحى ذهبت أدراج الرياح بالنسبة ألكثر الناس العرب اليوم عرب ، 

ما أحد يفهم إذا  )إذا أمن اإلمام فأمنوا ( : فكلنا كعرب يفقه قوله عليه السالم املذكور آنفا , فيه بقية فطرية 

ذا بدأ بآمني فابدءوا أنتم بآمني ؛ الذي يقع اليوم يف كل أمن اإلمام فسابقوه بآمني ، وإمنا يفهم أقل ما يفهم إ

إال يضج املسجد من خلفه بآمني ، لس هو ما  ))وال الضالين (( : املساجد ، ال يكاد اإلمام ينتهي من قوله 



 ((آمني ؛ ألنه شرعا الفاحتة تنتهي آخر آية منها بـ : وبني قوله  ))وال الضالين (( : أخذ نفس حىت يفصل بني 

يعين ما يقرأ  )أن الرسول عليه السالم كان يقرأ القرآن آية آية ( : وإذا كان السنة تقول  ))وال الضالين 

الحمد هللا رب العالمين ، الرحمن (( : وإمنا آية آية كما نزلت , الفاحتة بنفس واحد وال بنفسني وال ثالثة 

  ...نتهت السورة ؛ إذا هنا ما جيوز لإلمام أن يصل ا ))وال الضالين (( : إىل آخره ؛ بالتايل يقول  ))الرحيم 

ألنه خالف السنة أن تصل اآلية بآية ؛ فمن باب أوىل أن , وال الضالني آمني : ما جبوز لإلمام أن يقول مثال 

إمنا هي مجلة دعائية ؛ شو معناها آمني ؟ اللهم استجب ؛ فإذ كان , تصل ما ليس بآية بآية ؛ فآمني ليست بآية 

وإمنا كل آية على حدة , خالف السنة  ))الحمد هللا رب العالمين الرحمن الرحيم (( : السنة أن تقول خالف 

؛ فأوىل وأوىل أن تكون آخر آية يف الفاحتة مفصولة عما بعدها من التأمني ؛ فإذا اإلمام شو بده يساوي ؟ الزم 

وال (( : ة اجلهرية ، اإلمام رايح يقول هذه املعاين تكونوا مستحضرينها أنتم يف كل صالة تصلوا يف الصال

إما أن ميد املد هنا ست حركات كما هو يف علم التجويد ، أو على األقل حركتني يف بعض األقوال ؛  ))الضالين 

ست  ))وال الضالين (( وإما أن يقول  ))وال الضالين (( ، وإما يقول  ))وال الضالين (( : فإما أن يقول 

وخباصة حينما يأيت لنهايتها حىت تسمعوا , بطوا أنفاسكم ملا تسمعوا قراءة اإلمام للفاحتة حركات ؛ إذا أنتم اض

منه بدأ بآمني ؛ حينئذ أنتم تبدؤون بآمني ، ما ترتكوا اإلمام يكمل آمني مثل الناس فضال أن ترتكوه يأخذ نفس 

خسران كبري ؛ ألن رب العاملني  وهذا خطؤه فيه, مثل الناس ، فبالعكس من كل ذلك تسبقوه بآمني ، هذا خطأ 

  . من فضله على عباده املؤمنني أن يسر هلم أسباب حيصلوا ا مغفرة اهللا 

كم تعب هذا ؟ كم أنفق   )من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( : يعين اآلن شوفوا 

  شو املكسب ؟  )فق تأمينه تأمين المالئكة إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وا( : من أموال ؟ إىل آخره ، هنا 

أنا أتعجب من هذا احلديث وأمثاله ، السبب ميسر ومع ذلك الناس ! سبحان اهللا  )غفر له ما تقدم من ذنبه ( 

, وخاصة اجلهلة جييبوا عمرة ويطلعوا ملسجد عائشة وجييبوا عمرة ثانية , بالسنة يعملوا عمر عديدة , معرضني عنه 

ما يف فائدة من السعي هذا  ))عاملة ناصبة تصلى نارا حامية (( : يعين يصدق يف حقهم , ورابعة  وبلغين ثالثة

آمني ، كم : قولوا أنتم معه  ...آ ))وال الضالين (( : بينما هنا فقط اضبطوا أنفاسكم وامسعوا قول اإلمام , 

  .؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  األمر ميسر ؟ ووراءه األجر األكرب خسره املسلمون بسبب جهلهم وغفلتهم

  .إخوة اإلميان كلمة الشيخ حول السالم على املصلي : أبو ليلى 

أن للسالم يف اإلسالم أمهية كربى ، ومن أمهية السالم يف اإلسالم أنه ال , ما قال رب العاملني  ... :الشيخ 

 إذا كان يف حالة ال يليق إلقاء السالم عليه ،  يستثىن حالة من حاالت املسلم عليه إال ويشرع السالم عليه إال



كما لو كان يف قضاء احلاجة ؛ أما إذا كان يصلي أو كان يتلوا القرآن أو كان يذكر اهللا ، وما شابه ذلك من هذه 

يعين متوجها بقلبه وبدنه ولفظه إىل اهللا ، فهذه األحوال الطيبة ال حتول بني , األحوال اليت يكون فيها املسلم 

لداخل والسالم على هؤالء الناس املشتغلني بالعبادة ؛ من ذلك املصلي ، فينبغي إذا دخل الداخل على مصل أو ا

على مصلني سواء كان هؤالء املصلون يف املسجد يصلون أو خارج املسجد ، فعلى الداخل أن يلقي السالم ؛ 

ديد أقول أن أكثر املصلني ممن وخباصة مع األسف الش, ولكن ليس بصوت جهوري قد يشوش على املصلني 

فيتشوشوا من إلقاء السالم ؛ فعلى الداخل إىل  ))ولكن أكثر الناس ال يعلمون (( : قال عنهم رب العاملني 

يسمعه من كان , املسجد والناس يصلون وراء اإلمام أو يصلون فرادى أن يلقي السالم بصوت يسمعه من يليه 

مللقي فرض واجب الزم البد منه ؛ أما رد السالم فيكفي أن حيصل من أحد قريبا منه ؛ ألن إلقاء السالم من ا

, بالسالم عليكم : اجلالسني أو القائمني هناك باملسجد ؛ ولذلك فليس من الضروري أن يرفع الداخل صوته 

  . ني وبني دفع املفسدة أال وهو التشويش على املصل, ألجل أن جيمع بني جلب املصلحة أال وهو إلقاء السالم 

أما أدلة هذا اإللقاء على املصلي فهي بعضها من قوله عليه الصالة والسالم تشريعا عاما ألهل اإلسالم ؛ 

, وبعضها صريح يف شرعية إلقاء السالم على املصلي ؛ أما النوع األول الذي أشرت إليه أنه من قوله عليه السالم 

يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه منها احلديث الذي رواه اإلمام مسلم , فهناك أحاديث 

والذي نفس محمد بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : قال 

أفشوا السالم  )أفشوا السالم بينكم , أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم , تؤمنوا حتى تحابوا 

 هذا احلديث الصحيح بإفشاء السالم يدخل فيه كل حمل أو كل موضع مل ينهى الشارع بينكم ، فاألمر يف

كمن كان يف بيت اخلالء مثال أو يف أثناء قضاء احلاجة ، فهذا ال يلقى السالم , احلكيم عن إلقاء السالم فيه 

  .عليه ؛ ويف ذلك نصوص معروفة عند العلماء 

السالم اسم من أسماء ( : يف األدب املفرد لإلمام البخاري بلفظ  كذلك قوله عليه الصالة والسالم واحلديث

السالم اسم من أمساء اهللا وضعه يف األرض ، يعين جعله شرعا بني الناس  )اهللا وضعه في األرض فأفشوه بينكم 

  . يف احلديث األول  )أفشوا السالم بينكم ( : هنا ككلمة  )أفشوه ( : فأفشوه بينكم ؛ فكلمة , 

إن هذا ال يشمل املصلي :  احلديث الفعلي الذي يقطع دابر من قد يتأول احلديثني السابقني بأن يقول مث يأيت

وال يشمل التايل وال يشمل الذاكر ، وقد قيل هذا القول ولكنه قول مردود مرفوض ، ملا رواه اإلمام أبو داوود يف 

يب صلى اهللا عليه وسلم زار األنصار يف سننه وغريه بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن الن

مسجدهم ـ مسجد قباء ـ فأخذ يصلي فكان كلما جاءه قوم سلموا عليه ـ عليه الصالة والسالم ـ وهو يصلي ، 



جيعل بطن كفه إىل : كيف كان يشري عليه الصالة والسالم ؟ قال : فكان يرد السالم إشارة بيده ؛ قيل للراوي 

: ؛ رسول اهللا يصلي هكذا مثال ـ وال تشبيه وإمنا هو التقريب ـ فيدخل الداخل فيقول  األرض وظهرها إىل السماء

ويعود إىل ما كان عليه، يدخل ثاين وثالث وهكذا ؛ فهذا فيه تطبيق جلزء من  ...السالم عليك يا رسول اهللا 

كان املسلم عليه يف حالة   أفشوا السالم بينكم حىت ولو: أي  )أفشوا السالم بينكم ( : أجزاء ذلك النص العام 

  . الصالة 

وإذا كان األمر كذلك فمن باب أوىل السالم على التايل للقرآن وعلى الذاكر هللا عزوجل ؛ ألن حقوق الصالة 

وشروطها أهم بكثري من تالوة القرآن خارج الصالة ، ومن ذكر اهللا خارج الصالة ؛ فإذا جاز ، بل شرع ، بل 

, فمن باب أوىل جيب إلقاء السالم على الذاكر والتايل كما قلنا من باب أوىل , لي وجب إلقاء السالم على املص

ومع ذلك فهناك حديث يف مسند اإلمام أمحد بإسناد قوي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى مجاعة يتلون القرآن 

أيضا يؤكد ما ذكرناه من أجلسنا تالوة القرآن ؛ فإذا هذا نص : قالوا  )السالم عليكم ما أجلسكم ؟ ( : فقال 

القياس األولوي أن اجلالسني لتالوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السالم ؛ ومع األسف الشديد إلقاء 

هذه أمور مهجورة هجرا , السالم على املصلي ، إلقاء السالم على التايل ، إلقاء السالم على الذاكر هللا عز وجل

عليكم بسنتي وسنة ( : مل يطرق أمساعهم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا  مطلقا ، ومن أحيا شيئا منها يف جو

فهناك سيقام النفري على هؤالء الذين حييون هذه السنة بأقواهلم وبأفعاهلم ؛ لذلك  )الخلفاء الراشدين من بعدي 

بأن يبدءوا , ة حنن ننصح إخواننا أهل السنة يف كل بالد اإلسالم أن يتدرجوا يف تعليم الناس هذه السنن املهجور 

مث تستمر احللقة هذه كاحلصاة تلقى يف املاء ، فيعمل دائرة مث , قبل أي شيء بأنفسهم مث مبن يلوذ م ويليهم 

دائرة ثانية وثالثة و و و حىت تضيع الدوائر بعدا عن البصر ؛ لكنها تبقى هلذه احلصاة أثرها إىل املدى البعيد الذي 

فيثوروا عليه , ي السنة أن يتدرج يف إفشاءها وأن ال يفجأ الناس فجأة هكذا ال يدركه عقل اإلنسان ؛ فعلى حم

فإذا إذا دخل الداخل على املصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على األحاديث . ويردون ما يدعوهم إليه 

  .السابقة

ري رضي اهللا هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو يف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا األنصا

فألقى , فلما رجع وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي , عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله حلاجة 

السالم عليه ، فرد السالم إشارة برأسه ، إمياء برأسه ؛ وهذه صورة أخرى غري الصورة األوىل اليت هي اإلشارة باليد 

إن ثبوت تنويع الرد من املصلي سالما  )رد اهللا به خيرا يفقهه في الدين من ي( : ؛ وهنا أقول تفقها يف الدين و 

معىن ذلك أن املسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما ، , يسلم عليه تارة بيده عليه السالم وتارة برأسه 



ي من القبلة ليس وأن يأيت من احلركة يف رد السالم بأقل ما يتحقق به رد السالم ؛ أفرتض إنسانا جاء إىل املصل

وليس هناك حاجة أن يقطع اهليئة , السالم عليكم ، هنا يكفي أن يرد السالم إمياء برأسه : من اخللف فقال له 

فريفع يده كما يف احلديث األول ، وعلى العكس من ذلك ؛ وهذه األمور حنن , اليت كان واقفا فيها خاشعا لربه 

: ل للمسجد مثال من الباب خلف املسجد من الباب الشمايل فيقول نالحظها فيجب أن نتنبه هلا ؛ يأيت الداخ

السالم عليكم ، فأنت إذا فعلت هكذا ال حيس بإميائك برأسك ، وإذا فعلت هكذا فال يرى يدك قد ارتفعت ؛ 

إذا عليك أن تبالغ يف رفع اليد حبيث يظهر لذاك املسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سالمه ورده عليه 

أفشوا ( : رة بيده ؛ ألنه ال يستطيع أن يرد السالم بلفظه ؛ هذا من اآلداب املتعلقة بقوله عليه السالم إشا

  . )السالم بينكم 

  . السالم عليكم : أبو ليلى 

  .وعليكم السالم  :الشيخ 

  .اهللا يعطيك العافية ، إخواننا مش راحيني يرتكوك تأكل أنا عارفهم  :السائل 

رؤية من الرمحن ؛ ورؤية من الشيطان ؛ : ا جاء يف احلديث الصحيح تنقسم إىل ثالثة أقسام الرؤيا كم :الشيخ 

فتمثل لك بالنوم , ورؤية من حتديث النفس ؛ فرؤياك من حتديث النفس يعين أنت بالك مشغول مبجيء الشيخ 

  . فرأيته ، وليس أكثر من ذلك ؛ يضحك الشيخ رمحه اهللا 

  . اك اليوم وأنا على شوق ومنتظر اللقاء هذا واهللا بصراحة من ذ :السائل 

  . إن شاء اهللا حنن وعدناك  :الشيخ 

  . أهال وسهال وهذا شرف عظيم , احلمد هللا أوفيت بالوعد  :السائل 

  . اهللا يبارك فيك وحيفظك  :الشيخ 

  . يف زاغرب  :السائل 

  شو اسم الدولة ؟   :الشيخ 

  .يوغوسالفيا  :السائل 

  ؟ .مشال يوغوسالفيا , فيا يوغوسال :الشيخ 

  .مشال يوغوسالفيا  :السائل 

  قريب من حدود أيش ؟ , آه  :الشيخ 

  . النمسا  :السائل 



  شو أطاح بك إىل هنا ؟ , النمسا  :الشيخ 

  . قدر اهللا  :السائل 

  . ال ، قدر اهللا هو كل شيء حميط ؛ لكن أسأل عن األسباب  :الشيخ 

فأقمت حوايل سنة ونصف يف يوغوسالفيا , ة مث حضرت هنا أنا مقيم يف أربد أيت من السعودي ... :السائل 

يف مركز إسالمي اآلن يف زاغرب يعين ممكن أكرب مركز إسالمي يف أوروبا افتتح بنته السعودية والكويت ودول  ...

  .يف احتاد يوغوسالف يف سراييفوا , ترى هو املسكن اليوغوسالف , واحلمد هللا  ...اخلليج 

  سراييفوا :شيخ ال

  .نعم سراييفوا  :السائل 

  وهي جامعة إسالمية ؟  :الشيخ 

  .اآلن أيت وأحضر اخلطة  :السائل 

تتعلق حول موضوع التشريح حكم كسر عظيم ، يعين هناك مجيع , طبعا هذا يعين خبصوص سؤايل  :السائل 

  .أفراد الشعب جيب أن يشرح 

  ؟ بعد موم كل ميت جيب أن يشرح  :الشيخ 

وقد يوجد جثث أطفال ، األطفال حكمهم يعترب , جتد أغلب املوتى كل ثالثة طالب هلم جثة ,  نعم  :السائل 

  ؟  ...من املؤمنني إذ ال جيوز كسر عظمهم 

وله من احلقوق واخلصائص , طبعا الولد الصغري إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه املسلم  :الشيخ 

( : والرسول عليه السالم كان يقول , ؛ وهذه مشكلة أنه املسلم يتعاطى كسر عظام األموات ما لألب املسلم 

كسر عظم المؤمن ككسره ( : كسر عظم امليت ككسره حيا ، ويف رواية   )كسر عظم الميت ككسره حيا 

الفة ، ولذلك فإذا كان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع يف مثل هذه املخ )حيا 

وجيب أن يتحرى إذا كان يف استطاعته أن جيرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة املسلم ؛ ويف ظين أن 

  هذا شيء غري متيسر لطالب العلم ، أليس كذلك ؟ 

ألنه يف , قد يوجد بعض الصعوبات لكن ميكن , هو يستطيع وال أظن الطالب أنه يرفض ، يعين ممكن  :السائل 

   ...فيستطيع الطالب أن جيدوا هلم جثة , ة جثث كثري 

  هو يكون يعين متميز املسلم من الكافر ؟  :الشيخ 

قليل وال جييء مسلمني ، أغلبهم , أغلبهم يعين يأيت مهاجرين , مجهورية كرواتيا هذه املسلمني قليل  :السائل 



   ...الطالب سألوا الشيخ ابن باز  يعين بعض ...يدرسون يف اجلنوب , اجلمهوريات اجلنوبية مسلمني , نصارى 

  ؟.نصارى أو ملحدين  :السائل 

 ...يعين يوجد نصارى , إمنا الشعب ال يوجد إنسان يقول أنا شيوعي , هو أصال حكم الدولة شيوعية  :السائل 

.  

ء كانوا كأكثر البالد أخي من الشيوعيني ، فالشيوعي فيها هم احلكام ، أما الشعوب فهم ال يزالون سوا  :الشيخ 

  . مسلمني أم كانوا نصارى ، هو النظام 

  ...عدد احلزب الشيوعي عشر مليون والباقي كلهم على ديانات أخرى  :السائل 

  .هذا هو  :الشيخ 

  .شيخي لو مسحت  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  ؟ .السؤال يتعلق حكم أوالد النصارى الذين هم دون سن التكليف  :السائل 

  دون سن التكليف ؟الذين هم  :الشيخ 

  ؟.حكم أطفال النصارى املتوفون دون سن التكليف  :السائل 

  .السالم عليكم  :السائل 

  .أهال مرحبا , كيف حالك , وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، أهلني  :الشيخ 

وإمنا هي أيضا , م أرحيوا أنفسكم من هذا القيام ؛ ألن هذا القيام ليس له أصل يف اإلسال, اسرتحيوا يا إخواننا 

من التقاليد اليت وردت إلينا من املستعمرين الذين استعمروا بالدنا ، وخري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وسلم 

، ولقد كان من هديه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه إذا دخل على أصحابه ال يقوم له أحد ؛ ولو كان هذا القيام 

الم لكان أوىل الناس قاطبة مبثل هذا اإلكرام إمنا هو نبينا عليه الصالة والسالم ، لإلكرام والتعظيم جائزا يف اإلس

هذا من جهة املقام له ؛ ومن جهة القائمني فالصحابة هم أعرف الناس بقدر الرسول عليه السالم ؛ فإذا كان من 

ما  ( : ن مالك رضي اهللا عنه املعلوم يف التاريخ ويف السرية الصحيحة أم كانوا ال يقومون له كما يقول أنس ب

كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا ال يقومون له لما يعلمون من كراهيته 

وكما قلنا خري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فعلى املسلمني قاطبة أن يتعودوا على  )لذلك 

ولكن على كل مسلم أن , وبة ترك العادة اليت ابتلي ا الناس ذلك خري هلم وأبقى ؛ وأنا أعرف صع, السنة 

ألنه إذا فهمته أنه هكذا السنة مث مل تقم له , يتعود رويدا رويدا ، مثال صديقك ما يف حاجة تتكلف أن تقوم له 



ثال إىل آخره ؛ األوالد م ...فسوف ال يلقى يف صدره شيء من وسوسة الشيطان أنه ما قام متكربا حمتقرا يل 

إىل آخره ، ال نعودهم أنه كل ما دخلنا أم يقوموا ؛ وهكذا ترتفع الدائرة شويه شويه  ...أوالدنا ، أوالد إخوتنا 

  .وهذا حبث يطول . حىت يصري البلد كلها ما تعرف هذا النظام األجنيب 

  

إذا ماتوا قبل سن التكليف  أوالد الكفار: حىت ما نطول على السائل اجلواب عن سؤالنا نعود إليه لنقول  :الشيخ 

وما كنا معذبين حتى (( : فهؤالء ال حيكم هلم جبنة أو بنار ؛ أما أنه ال حيكم هلم بنار ؛ ألن اهللا عز وجل يقول 

عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي : رفع القلم عن ثالث ( : ومتام هذا قوله عليه السالم  ))نبعث رسوال 

فإذا هذا الصيب النصراين أبوه وأمه ، هذا مرفوع عنه القلم ، مرفوع عنه  )ق حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفي

ولذلك فال حيكم له بنار ؛ لكن يف الوقت نفسه ال حيكم له أيضا جبنة ، ألنه ال يدخل اجلنة إال نفس , املؤاخذة 

ولكن هلم يف عرصات  لذلك فال يقطع له جبنة وال يقطع له بنار ؛, وهذا ال يعرف اإلميان من الكفر , مؤمنة 

والذين جاءم الدعوة يف سن , وساحات يوم القيمة ، هلم معاملة خاصة هلؤالء األطفال ، أطفال النصارى 

اخلرف يف الكرب ، والذين مل تبلغهم الدعوة مطلقا ، هؤالء أيضا ال حيكم هلم جبنة وال بنار ، هؤالء مجيعا هلم 

  . اء يف جمموعة من األحاديث معاملة خاصة يف عرصات يوم القيمة كما ج

فمن أطاع الرسول دخل اجلنة ومن , خالصة هذه املعاملة أن اهللا عز وجل كما أرسل إىل الناس يف الدنيا رسوال 

قالوا  )كلكم يدخل الجنة إال من أبى ( : عصاه دخل النار كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 

كذلك الذين ذكرناهم من   )من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ( : ل ومن يأىب يا رسول اهللا ؟ قا: 

  . فيأمرهم مجيعا بأن يلقوا بأنفسهم يف النار , األنواع يبعث اهللا عز وجل إليهم يوم القيمة رسوال خاصا م 

  من هم ؟  :السائل 

على خرف وكرب ، والذي مل تبلغه  الذين ذكرناهم أطفال النصارى والشيخ الفاين الذي بلغته الدعوة :الشيخ 

ليس هناك دار تكليف صلي , الدعوة مطلقا ؛ هذه األجناس هذه يبعث اهللا إليهم رسوال يف عرصات يوم القيمة 

ألقوا أنفسكم يف النار ؛ طبعا هذا الرسول املرسل من اهللا إىل هؤالء الناس  , صوم كذا ال ، إمنا هي ساعة من ار 

ل األرض ؛ فهؤالء الرسل أرسلوا ومعهم براهني ومعجزات يثبتون للناس أم مبعوثون كأي رسول أرسل إىل أه

من اهللا تبارك وتعاىل ؛ كذلك جيب أن تتصور بأن هذا الرسول الذي يرسله اهللا تبارك وتعاىل يف عرصات يوم 

  . القيامة يرسله ومعه التصديق 

  من هو الرسول ؟  :السائل 



من هو ؛ لكن الشاهد معه الراية ، معه الربهان على أنه مرسل من اهللا تبارك مش مسمى يف احلديث  :الشيخ 

ومن عصاه دخل النار رغم أنفه , فمن أطاع كانت ناره جنة , فيأمرهم مجيعا بأن يلقوا أنفسهم يف النار , وتعاىل 

هم بأن يلقوا بأنفسهم هؤالء الناس الذين هم من األصناف الثالثة حينما يبعث اهللا عز وجل إليهم رسوال يأمر , 

  .يف النار فمن أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار 

وهذا التكليف يف عرصات القيامة ، له شبه يف آخر أيام من أيام الدنيا ، وذلك حينما خيرج الدجال  :الشيخ 

ما ( : يه السالم األكرب الذي حدثنا عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية متواترة ، منها قوله عل

ذلك ألنه يأيت مبخاريق ، خبوارق للعادات يظن  )بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال 

وأنه اإلله الذي يستحق العبادة ؛ ألنه يقول للسماء أمطري , ضعفاء اإلميان أنه فعال هو كما يزعم أنه رب 

رجي نباتك فتصبح خضراء مورقة ، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتمطر ، ويقول لألرض القاحلة اجلذباء أنبيت أخ

فتخرج الكنوز متشي ورائه ؛ يعين أشياء من مجلة الفتنة اليت يفتنت ا الناس بالدجال ؛ ولكن اهللا عز وجل كما 

اخلوارق هي سنته يف عباده يبتلي الناس باخلري والشر ؛ فهو باإلضافة إىل أنه يسخر هلذا الدجال هذه األنواع من 

يقرأه األمي والقارئ ؛ فهذا , ومكتوب على جبينه كافر , ؛ فباإلضافة إىل ذلك يبتليه بأن يكون أعور العني 

وتلك براهني توهم ضعفاء اإلميان أنه إله ؛ ولذلك قال عليه السالم ملا وصفه بأنه أعور , برهان لكونه كذاب 

إذا أي إنسان مهما كان  )دكم لن يرى ربه حتى يموت وإن أح, وإن ربكم ليس بأعور ( : قال عليه السالم 

فما دام أنه يدعي األلوهية فإن أحدكم لن يرى , صاحب خماريق وخوارق وآيات يعين يظنها الناس أا كرامات 

ويريه جنة ، وملن يعصيه يريه , آمن يب أدخلك اجلنة : ربه حىت ميوت إذا هو دجال ، هذا الدجال يقول للناس 

فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة ـ والعكس بالعكس ـ من آمن ( : يقول الرسول عليه السالم النار ؛ ف

نفس العملية هذه تتكرر يوم القيمة مع أولئك األجناس ؛ أظن هذا جواب  )به أدخله الجنة وهو في النار 

  . سؤالك 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  هل بعد الدجال أم قبل الدجال ؟ , لدجال الفتنة اليت هي أشد من فتنة ا :السائل 

ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر من ( : ما فيه فتنة أكرب من فتنة الدجال بصريح هذا احلديث  :الشيخ 

  . )فتنة المسيح الدجال 

  ؟ .يعين ال يوجد فتنة أضر منها  :السائل 

  . ...آه  :الشيخ 



  ؟ . )أطفال المشركين خدم أهل الجنة ( : ديث ح, شيخنا بالنسبة للمسألة األوىل  :السائل 

إذا عرفت التفصيل السابق فالشك أن يف هؤالء األطفال من يستجيب لدعوة الرسول فيكون أولئك هم  :الشيخ 

  .ما فيها إشكال ، أو شايفك عم تصفق , اخلدم 

  ...احلديث يف , واهللا ما أعرف شيء  :السائل 

  ؟.شلون ما تعرف  :الشيخ 

  . يعين أنا شايف احلديث يف كل أطفال املشركني  : السائل

  لو غريك قال هذا ، ما تعرف أنه يف الفقه فيه عام وخاص ؟ :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  ؟ ...مع معرفة , طيب الكلية هذه ما الذي أوقفك عندها  :الشيخ 

  . ما الذي خصصها ؟ :السائل 

  .ما ذكرته لك آنفا  :الشيخ 

  ؟ .مذكور فيه األطفال  ...حديث  :السائل 

وما كنا معذبين حتى نبعث (( : يف بعض الروايات اليت ذكرها اإلمام ابن كثري يف تفسريه عند آية  :الشيخ 

: هل يف النار أو يف اجلنة ؟ قال , أن الرسول ملا سئل عن أطفال املشركني : هذا شيء ، والشيء الثاين  ))رسوال 

فهم يف الدنيا ال حيكم , يعين إذا بلغوا سن التكليف , اهللا أعلم مبا كانوا يعملون  )اهللا أعلم بما كانوا يعملون ( 

هلم جبنة أو بنار كما ابتدأنا الكالم ؛ هذا بالنسبة للمؤاخذة األخروية ؛ لكن شو رأيك إذا مات طفل الكافر أين 

  يدفن ؟ 

  .يف مقابر املسلمني  :السائل 

   ...على ظاهر احلديث ,  على ما هو يقول به اآلن: سائل آخر 

لو غريك قاهلا ، وهذا من األمثلة الكثرية أن املنهج السلفي حيتاج إىل تطبيق كبري ، ومن ذلك قوله تعاىل  :الشيخ 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم (( : 

ما هو سبيل املؤمنني بالنسبة للكافر : فنقول , ور بناء على اجلواب السابق فالسؤال اآلن يتط ))وساءت مصيرا 

  عموما كبارا وصغارا ؟ 

  لكن شيخنا أنا أذكر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم , مع الكفار  :السائل 

  ؟.وهو  :الشيخ 



  . أن أطفال املشركني يف اجلنة بناء على هذا احلديث  :السائل 

  . ال ، حدت اآلن  :الشيخ 

   ...ال هو يعين هذا  :السائل 

  . ال ، حدت اآلن ، كان آخر نقطة أيش ؟ الدفن  :الشيخ 

  . فأئمة السلف اختاروا هذا القول  ...ال ، أنا علقت على أساس أن املنهج السلفي حيتاج إىل  :السائل 

  . ...ب ثاين احليدة حدت ، ال تزال أنت مصر على احليدة ، الظاهر بدك تألف كتا :الشيخ 

  .هب أن األمر كذلك ، هذا يف الدنيا أم يف اآلخرة ؟ فتح عينك ، يعين ما نقتله عن شيخ اإلسالم 

ألنه مش ممكن واحد ميوت ابنه ويروح يدفنه يف مقابر أناس  ...ال أنا يف هذه املسألة معك شيخنا  :السائل 

  . على غري دينه 

  .! وأنا عارف  :الشيخ 

أطفال المشركين خدم أهل ( : أنا معك سيدي لكن بقي األمر األخروي ، أظن أن احلديث يقول  :السائل 

  ؟ .مب أخرجناه أو قلنا أنه ليس يف اجلنة أو يف النار  )الجنة 

وما  (( : أخرجناه مبا ذكرنا لك أن األطفال مذكورين يف بعض الروايات ذكرها ابن كثري يف اآلية السابقة  :الشيخ 

هل هم يف : مث ذكرنا لك احلديث املتفق عليه ملا سأل عن أوالد املشركني  ))ين حتى نبعث رسوال كنا معذب

  . اجلنة أم يف النار 

  .)اهللا أعلم بما كانوا فاعلين ( : احلديث الثاين , أستاذنا احلديث الثاين ميكن أن يوجه  :السائل 

  . )بما كانوا يعملون  ...(  :الشيخ 

يعين أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما سيؤولون إليه ، وبالتايل حكم هلم باجلنة  )ا كانوا يعملون بم ...(  :السائل 

  . على لسان نبيه ؛ لكن أظن أن اإلشكال يف احلديث الذي أورده ابن كثري 

مع أطفال  ال ، فيه أشياء كثرية وكثرية جدا ، إذا قلنا بأن أطفال املشركني كلهم يف اجلنة حينذاك استووا :الشيخ 

ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم (( : وهذا خيالف ظاهر قول القرآن الكرمي الذي يقول , املسلمني 

, بينما الذي يقول بإحلاق أطفال املشركني كلهم بإدخاهلم اجلنة , هؤالء مسلمون تلحق م ذريام  ))من شيء 

أنت ذاكر اآلية طبعا ، آه فحينئذ  ))ألحقنا بهم ذريتهم (( :  هذا ينايف هذا التخصيص اإلهلي يف القرآن الكرمي

  . ال يستويان مثال , ال يستوي طفل مسلم أبوه مع طفل كافر أبوه 

  . يعين ال يكون داخل احلديث الذي أورده ابن كثري أن األمران ال يستويان  :السائل 



  .أي ال يستويان أبدا , أي نعم  :الشيخ 

؟ .فما الفرق بينهما , وهذا جاء من أبوين على ملة الكفر , طفل جاء من أبوين مسلمني هذا ال ... :السائل 

  ؟ .يعين ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين 

  أين املؤاخذة هنا ؟ , وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني , أخطأت أعد كالمك لكي ال ختطئ  :الشيخ 

  ...أقول لو  :السائل 

  ؟ .أنت تقول ملاذا يؤاخذ ، أين املؤاخذة يف قولنا السابق , أنا أسألك اآلن , ما تقول  :الشيخ 

  . يعين عرضه على االمتحان مرة أخرى يف يوم القيمة  :السائل 

  ؟ .هذه مؤاخذة  :الشيخ 

  . وعدم احلكم له باجلنة مع أنه بريء  :السائل 

  ؟ .واحدة واحدة ، هذه مؤاخذة  :الشيخ 

  . مل يبلغ سن التكليف  يعين ألنه :السائل 

  يبدوا لك ينبغي أيضا أن يلحقه احملو ، تدري ملاذا ؟  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  ؟  ...ألنك حينئذ حتكم على الناس مجيعا يف  الدنيا مبا حكمت على أطفال الكفار ، يكفيك هذا أم  :الشيخ 

    ...أظن أنه ال  :السائل 

   ...يعين أقول بلسانك أنه ملا  فهمت علي ؟, ال ، يكفيك هذا  :الشيخ 

لكن هذا ما بلغ هذا سن التكليف حىت يرسل له رسول  ...إرسال الرسول يعين املؤاخذة وبالتايل الناس  :السائل 

  ؟ .وحياسب عليه 

أنا عم أقول لك كلمة املؤاخذة ، بلغ سن التكليف أو ما بلغ سن التكليف ؛ لكن ربنا يكلف من يشاء  :الشيخ 

  ؟ .فهل يف هذا شيء من املؤاخذة , وأرسل إليهم رسوال ، شايف , ؛ فخلق اخللق وكلفهم  مبن يشاء

  . هذا ما فيه شيء  :السائل 

كويس ، اآلن نأيت إىل أطفال الكفار ، إذا أرسل إليهم رسوال ومع هذا الرسول كما قدرنا سلفا برهان   :الشيخ 

  ؟ .ن يفهمه كل مكلف ، صحيح وأنت تعلم أن طبيعة الربهان أ, أنه مرسل من اهللا 

  . نعم  :السائل 

حينذاك ما يهمنا أكان طفال أم كان رجال ؛ املهم أن هذا الرسول معروف أنه من اهللا عزوجل ؛ فحينئذ  :الشيخ 



  ؟ .ظهر له الربهان ومل خيضع له ، يف مؤاخذة يف هذا 

  . ال ما يف مؤاخذة  :السائل 

  ؟ .إذا شو اإلشكال  :الشيخ 

وبالتايل سيخضع إىل تكليف , أنا تعليقي شيخنا على أنه مل يبلغ سن التكليف ومرفوع عنه القلم  :السائل 

  ؟ .آخر

مث , سن فهم الربهان , هذا الطفل بلغ سن الرشيد ! ؟.أو كالمي حول ماذا , أنا عن هذا أجاوبك  :الشيخ 

  ؟ .آمن أو كفر ، يف مؤاخذة هنا 

  . ال  :السائل 

هل من الضروري أنه : شيء ثاين , عيد كالمك وتقول يل إنك تتكلم عن الطفل ، هذا شيء ؟ ت.فإذا  :الشيخ 

  ؟ .هؤالء األطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم 

    ... :السائل 

أقول هل من الضروري كون هؤالء األطفال ماتوا قبل سن التكليف يف الدنيا أم حني يبعثون يكونون   :الشيخ 

  ؟ .كذلك 

    ...ليس  :ل السائ

  ...فإذا ما يف حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال  :الشيخ 

  . ))واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم (( 

  ؟  .أو فيه قراءة  ))ذريتهم ((  :السائل 

  .قراءتان نعم , فيه روايتان  :الشيخ 

  ؟ .يف كالمك السابق أنه خمصص  املهم شيخنا احلكي أن أطفال املشركني خدم أهل اجلنة :السائل 

  . أي نعم ، مبن أطاع الرسول يف عرصات يوم القيمة  :الشيخ 

  ؟ .أنه من دخل اجلنة من أطفال املشركني تكون وظيفته خادما : يعين شيخنا اخلالصة : احلليب 

   ...بس هو , أي هذا ما اختلفنا  :الشيخ 

يعين أنه مش ناس يكونوا يف اجلنة يف نعيم وكذا ، وفيه ناس , لكن األمر متضح متام , هذا هو اجلمع : احلليب 

  . ألنه هناك أظن من دخل من أطفال املشركني اجلنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادما , خدم 

  .؟ املهم يدخلوا اجلنة .يا سيدي كلهم يف اجلنة واش املشكلة  :السائل 



حديث مالك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم , أورد قوال ملالك عذاب القرب ، شيخ اإلسالم ابن تيمية  :السائل 

يعين حيكم هذا , هل هذا صحيح غري صحيح ؟ وإذا كان صحيحا فهل يعذب , الطفل الذي مات  ...: قال 

  ؟ .الطفل الكافر أن يعذب عذاب القرب أو ال يعذب 

  من قال إن الطفل يعذب عذاب القرب ؟  :الشيخ 

   ...مية أورد قوال استنادا حلديث مالك وصححه ، الطفل كافر ألن ابن تي :السائل 

  .إذا كنت ال تستحضر احلديث فأنا ال أعرفه  :الشيخ 

  . تفضل  :الشيخ 

  وأعتقد أن زماا انتهى ؟ , فهذه العملية ى عنها الرسول يف وقت  ... :السائل 

  ؟ .أي زمن انتهى  :الشيخ 

  . والسالم زمن الرسول عليه الصالة  :السائل 

  ؟ .زمن الرسول انتهى  :الشيخ 

  . زمن التعظيم لألشخاص , ال  :السائل 

  . عجيب  :الشيخ 

لو مثال دخل علي جدي فقمت لالحرتام وليس للتعظيم كما كانوا يفعلون يف , الذي هو القيام مثال  :السائل 

   ...اجلاهلية 

للتعظيم وى عنه الرسول عليه الصالة والسالم ، وهذا الثوب طويل جيره ورائه كثوب العروس اليوم ، هذا قصده 

  .فريوح يشرتي دشداش ويقصرها , طبعا يزيد الضرر من اليوم من املسلمني 
  


